Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (SARAH BH)
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Doenças Neuromusculares - Aspectos Clínicos (DNM)

Especialidades: Doenças Neuromusculares

Objetivo:
O DNM será um encontro mensal entre instituições cujos profissionais prestem
atendimento

a

pacientes

e/ou

desenvolvam

pesquisa

clínica

em

doenças

neuromusculares. Nos encontros, serão discutidos casos clínicos de grande
relevância clínica e acadêmica, protocolos de abordagem clínica, protocolos de
pesquisa e atualização na área de estudo.

Escopo:
As doenças neuromusculares caracterizam-se por alteração morfológica e/ou
funcional do sistema nervoso periférico (neurônio motor inferior, nervo periférico,
músculo ou junção neuromuscular), causando disfunção motora e/ou sensitiva, que
compromete, em graus variados, a capacidade funcional do indivíduo afetado.
Podem ser hereditárias ou adquiridas. Buscar o diagnóstico específico correto é o
primeiro objetivo da abordagem clínica. Assim, é possível conhecer os mecanismos
fisiopatológicos e etiológicos envolvidos, avaliar se existe algum tratamento específico
e, se for o caso, realizar o aconselhamento genético apropriado. Nos últimos anos,
houve um grande avanço no conhecimento fisiopatológico e genético dessas
doenças, o que levou ao desenvolvimento de novas técnicas de diagnósticos
bioquímicos e moleculares, bem como algumas perspectivas de tratamento
específico. O que tem sido observado com relação às doenças neuromusculares, que
são consideradas doenças raras, é um número cada vez maior de pacientes
reconhecidos na prática clínica, bem como um interesse crescente de neurologistas
nessa área de estudo. Porém, nossa experiência com doenças neuromusculares tem
sugerido que sua prevalência pode estar sendo subestimada no Brasil, em parte por

uma formação ainda deficiente nessa área de estudo, o que leva a um atraso no
reconhecimento desses pacientes e dificulta o diagnóstico correto. Assim,
consideramos relevante a criação de um SIG, que será uma excelente oportunidade
de formação, educação continuada e criação de grupos de pesquisa na área de
estudo.
Objetivos:
- Divulgar a área de estudo e o conhecimento específico sobre doenças
neuromusculares.
- Atualização e educação continuada.
- Complementar a formação do jovem neurologista.
- Estabelecer protocolos de abordagem clínica em doenças neuromusculares.
- Criação de grupos de pesquisa e desenvolvimento de estudos clínicos
multicêntricos.
- Difundir o conhecimento sobre doenças neuromusculares aos profissionais que
atuam

na

área

fim

(fisioterapeutas,

terapeutas

ocupacionais,

professores,

nutricionistas e outros), com ênfase no atendimento interdisciplinar e na reabilitação.
Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Avaliação e monitorização remota

Tipo do Grupo:
Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de Especialização, Alunos de
Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da Saúde de Nível Superior,
Profissionais da Saúde de Nível Técnico

Formas de Acesso aos Conteúdos Gravados:
Coordenação do SIG, Membros do SIG, Profissionais de Saúde, Público em Geral.

Controles Éticos e Legais Utilizados no SIG:
Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando
declaração/contrato ou avisos antes do início da sessão, Declaração sobre a
utilização da obra - utilizando contrato de licenciamento ou avisos antes do início da
sessão, Controle sobre o acesso - utilizando políticas, perfis, contratos e sistemas de
controle acesso.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na segunda terça-feira de cada mês das 17h
às 18h, hora de Brasília.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/eventos
ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-doencas-neuromusculares

Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTE-SIGParticipacao siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de participação.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Agentes
Comunitários da Saúde.
...
Instituição proponente e
coordenadora:
Papel da Instituição 2:
Instituição 2:
Papel da Instituição 3:
Instituição 3:
Papel da Instituição 4:
Instituição 4:

Hospital Sarah/BHZ - Rede Sarah de Hospitais de
Reabilitação
Participante e compartilha a coordenação
Hospital Sarah/BSB (Unidades: Centro e Lago Norte) Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação
Participante e compartilha a coordenação
Hospital Sarah/SSA - Rede SARAH de Hospitais de
Reabilitação
Participante e compartilha a coordenação
Hospital Sarah/FOR - Rede SARAH de Hospitais de
Reabilitação

